
©2019 PAG-ASA 

 

Gondolod, hogy emberkereskedelem áldozata 
lettél? 

 
Olyan dolgokat kell csinálnod amiket nem akarsz ? Ellenőriz valaki? 
Használ ez a személy erőszakot vagy fenyeget téged? Nem mehetsz el szabadon ? 
  
Senki sem kényszeríthet vagy akaratod ellenére tarthat fogva. 
 

Néhány jel amely arra mutathat hogy valószínűleg 

kizsákmányolnak: 

 Majdnem ingyen dolgozol 

 Hosszú napokat dolgozol és szinte soha nincs szabadidőd 

 A munkád veszélyes de nincsen védőruhád 

 Elvették a személyazonossági dokumentumaidat  

 Fenyegetnek vagy zsarolásnak vagy kitéve 

 Pénzt kell visszafizetned a munkaadódnak 

 Egész idő alatt félelemben élsz 

 A munkahelyeden alszol 

Ha te is hasonló helyzetben vagy, beszélj róla. Velünk lehet. Mi 
meghallgatunk. Ingyen, név nélkül és minden kötelezettség nélkül tudsz 
velünk beszélni. 

Ha kellemetlenül érzed magad vagy nem tudsz velünk közvetlen 
kapcsolatba lépni, beszélj valakivel akiben megbízol (mint például barát, 
szomszéd, ismerős, doktor, tanár). Kérd meg őt, hogy lépjen velünk vagy a 
rendőrséggel kapcsolatba. 

Elérhetőségünk 
 
PAG-ASA  
Cellebroersstraat 16b 
1000 Brussel 
 
Hét. – Pént.   9 – 17 óráig 
(bejelentkezés nélkül) 
 
Tel : 02 511 64 64  
Email : info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS :  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

Közvetlen 
veszélyhelyzet esetén,  
hívd a rendőrséget : 112  

 

 

Lehet hogy aggaszt valami 

 

Névtelenül lépnél kapcsolatba velünk? 
 

Titkosított hívás? 

Igen, ez lehetséges! Mindig kérhetsz minket, hogy 
névtelen maradjál. Lejegyezzük amit mondasz, de 
név illetve olyan adatok nélkül amelyek hozzád 
vezetnének. Továbbá szakmai titoktartási 
kötelezettség vonatkozik ránk ezért semmilyen 
információt nem osztunk meg a hozzájárulásod 
nélkül. 

 
Igen, ez lehetséges! Ezt a számot ki tudod törölni a 
telefonod híváslistájából. Vagy tudsz minket valaki 
más telefonjáról is hívni. Tudsz nekünk üzenetet is 
küldeni (Sms vagy WhatsApp) és kérhetsz minket, 
hogy hívjunk vissza egy titkosított számról. 

 

   

Tartózkodási okmányok nélkül? 
 

Félsz a rendőrségtől? 
. 

Semmi probléma! Ha tartózkodási okmányok 
nélkül vagy Belgiumban is tudsz velünk beszélni. 
Soha nem fogunk a hozzájárulásod nélkül 
lépéseket tenni. 

 

Semmi probléma! A rendőrség azért van hogy 
segítsen és védelmet nyújtson neked, de mi nem 
vesszük fel a kapcsolatot a rendőrséggel a 
beleegyezésed nélkül. Aggodalom nélkül tudsz 
velünk beszélni. 

 

 

tel:112

